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સ"ર$ પછ$ એિપડ*રુલ 
પીડામા ંરાહત 
 
આ પિ$કા સમ)વે છે ક- જો તમે તમારા ઓપર-શન દરિમયાન અને પછ8 પીડામા ં
રાહત માટ- એિપડ?રુલ લેવાBુ ંપસદં કરો તો Cુ ંઅપેDા રાખવી. તે એનેFથેHટFIસ, 

દદJઓ અને દદJના Kિતિનિધઓ Mારા મળ8ને કામ કર8ને લખવામા ંઆવી છે. 
 
એિપડ?રુલ Cુ ંછે? 
એિપડ%રુલ એ કરોડર+,ુમાથંી આવતા ચેતા પાસે પાછળની બા,ુમા ં<કૂવામા ંઆવલેી એક ઝીણી, લવચીક 

નળ@ છે, Aના Bારા પીડામા ંરાહત આપવા માટE પીડા-િનવારક દવાઓ આપી શકાય છે. 

તેનો ઉપયોગ સLર@ દરિમયાન (સામાMય ર@તે સામાMય એનેNથOેટક ઉપરાતં), પીડા િનયPંણ માટEના 
ઓપરEશન પછ@, અથવા બનેં સમયે થાય છે. 
 
Nથાિનક એનેNથOેટક, અને કEટલીકવાર અMય પીડામા ંરાહત આપનાર@ દવાઓ, એિપડ%રુલ કEથટેર Bારા 
<કૂવામા ંઆવ ેછે. આ તમાર@ પીઠની ચેતાની નSક આવTેુ ંછે. પOરણામે, ચેતા સદંEશાઓ અવરોિધત છે. આ 

તમને પીડામા ંરાહત આપે છે, A આપવામા ંઆવલે દવાની માPા અને Vકાર અWસુાર અલગ અલગ હોય છે. 

Nથાિનક એનેNથOેટક થોડ@ XYુતા અને નબળાઇ તેમજ પીડામા ંરાહતWુ ંકારણ બની શકE છે. 

એિપડ%રુલ પપંનો ઉપયોગ એિપડ%રુલ કEથટેર Bારા સતત પીડામા ંરાહત આપનાર@ દવાઓ આપવા માટE 
થાય છે. કEટલાક એિપડ%રુલ પપંમા ં\શુ બટન પણ હોય છે Aને તમે પોતાને પીડામા ંરાહત પહ]ચાડવા માટE 
દબાવી શકો છો. આ પપંમા ંતમાર@ ^તને વ_ ુપડતી દવા આપવાની શ`તા ઘટાડવા માટE Vોbામ કરEલ 

Xરુcા મયાdદાઓ હોય છે. 
 
eયા ંXધુી પપં ચાT ુહોય fયા ંXધુી પીડામા ંરાહત રહE છે. eયારE તે બધં થાય છે, fયારE સ\ંણૂd લાગણી થોડા 
કલાકોમા ંપાછ@ આવશ.ે 
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એિપડ?રુલના ફાયદા Cુ ંછે? 
જો તમાર@ એિપડ%રુલ સાર@ ર@તે કામ કર@ રહ@ હોય, તો તમાર@ સLર@ પછ@ તમને અMય પgિતઓ કરતા ંવ_ ુ

સાર@ ર@તે પીડામા ંરાહત મળશ,ે ખાસ કર@ને eયારE તમે iડો jાસ લો, ખાસંી લો અથવા પથાર@મા ંફરતા હોવ. 

તમારE ઓછ@ વકૈmnપક શopતશાળ@ પીડામા ંરાહત આપનાર દવાની જqર પડશ.ે આનો અથd એ છે કE તમારો 
jાસ વ_ ુસારો થશ,ે ઉબકા અને ઉલટ@ ઓછ@ થવી જોઈએ અને તમે વ_ ુસ^ગ રહEવાની શ`તા છે. 

એવા કEટલાક \રુાવા છે કE સLર@ની અMય s ૂચંવણો ઘટાડ@ શકાય છે, Aમા ંપગમા ંલોહ@ના ગઠંાવાWુ ંજોખમ 

અથવા ફEફસા ંઅને છાતીમા ંચેપનો સમાવશે થાય છે. એવા પણ કEટલાક \રુાવા છે કE તમે એિપડ%રુલ સાથ ે

ઓt ંલોહ@ sમુાવી શકો છો, A તમને રpત ચઢાવવાની જqર પડવાની શ`તાને ઘટાડE છે. 
 

જો માર8 પાસે એિપડ?રુલ ન હોય તો Cુ?ં 
તે તમાર@ પસદંગી છે. તમારા એનેNથOેટNટ તમને કહEશ ેકE vુ ંતેઓ ખાસ કર@ને એિપડ%રુલની ભલામણ કરE છે 

અને તેના કયા િવકnપો હોઈ શકE છે. 
 
અMય પીડા રાહત પgિતઓ મોOફxન અથવા સમાન દવાઓનો ઉપયોગ કરE છે. આ શopતશાળ@ પીડામા ંરાહત 

આપનાર@ દવાઓ છે પરંy ુતેની આડઅસર થઈ શકE છે Aમા ંઉબકા અને કબzજયાતનો સમાવશે થાય છે. 

મોOફxનનો ઉપયોગ કરતી વખતે કEટલાક લોકો < ૂઝંવણ અWભુવ ેછે. 

વકૈmnપક ર@તે, Nથાિનક એનેNથOેટક આપી શકાય તેવી અMય ર@તો હોઈ શકE છે - ઉદાહરણ તર@કE, ચેતારોધ. 
 

Cુ ંકોઈપણને એિપડ?રુલ મળ8 શક- છે? 
ના. કEટલાક લોકો માટE એિપડ%રુલ શ` નથી. જો જqર@ હોય તો તમારા એનેNથOેટNટ તમાર@ સાથ ેઆ {ગે 

ચચાd કરશ.ે તમારા માટE એિપડ%રુલ શ` ન હોઈ શકE જો: 
■ તમે લોહ@ને પાત|ં કરતી દવાઓ લો છો, Aમ કE વોરફEર@ન 

■ તમા}ંુ લોહ@ યો~ય ર@તે ગઠંાઈ જyુ ંનથી 
■ તમને Nથાિનક એનેNથOેટકથી એલજ� છે 

■ તમારામા ંકરોડર+,ુની ન]ધપાP િવ�ૃિત છે 

■ તમને તમાર@ પીઠમા ંચેપ છે 

■ તમાર@ પીઠમા ંમેટલવકd  સાથ ેકરોડર+,ુ પર અગાઉ તમાર@ સLર@ થઈ છે 

■ તમને �તૂકાળમા ંકરોડર+,ુની એનેNથOેટક અથવા એિપડ%રુલની સમNયા હતી. 
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એિપડ?રુલ ક-વી ર8તે કરવામા ંઆવે છે? 
એિપડ%રુલ આમ આપી શકાય છે: 

■ eયારE તમે સ\ંણૂdપણે ^ગતા હોવ 

■ ઘનેની દવા સાથ ે(દવાઓ A તમને iઘ અને આરામ આપે છે). 
 
તમારા એનેNથOેટNટ તમારા માટE ક�ુ ં��ેઠ હોઈ શકE છે તે {ગે તમાર@ સાથ ેવાત કરશ.ે એિપડ%રુલ લગાવવા 
માટEના ંપગલા ંઆ છે: 

1 Vવાહ@ આપવા માટE તમારા હાથની નસમા ંકEM�લુા (ટ@પ) <કૂવામા ંઆવ ેછે 

2 તમને બેસવા અથવા એક પડખે Xવુા માટE કહEવામા ંઆવશ.ે તમને આગળ નમવામા ંમદદ કરવામા ં
આવશ,ે Aથી તમે તમાર@ પીઠને શ` હોય તેટલી વાળ@ શકો (પાછલા \�ૃઠ પરની છબી ,ુઓ) 

3 એનેNથOેટNટ તમાર@ પીઠને એ�Mટસે��ટકથી સાફ કરશ ે

4 fવચાને XYુ કરવા માટE Nથાિનક એનેNથOેટકWુ ંનાWુ ંઇMApશન આપવામા ંઆવ ેછે 

5 તમાર@ પીઠમા ંએિપડ%રુલની જ~યાએ પાતળા �લા�Nટક કEથટેર (ટ�બુ) <કૂવા માટE સોયનો  
ઉપયોગ થાય છે. તમાર@ પીઠમા ંફpત કEથટેર છોડ@ને, સોય �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

આ ક-Rુ ંલાગશે? 
fવચામા ંNથાિનક એનેNથOેટક ઈMApશન થોડા સમય માટE � ૂચંy ુ ંહોય તે�ુ ંલાગશ.ે તે પછ@ દબાણની લાગણી 
થશ,ે પરંy ુસામાMય ર@તે સોય અને કEથટેર દાખલ કરવામા ંઆવતા ંઅNવNથતા િસવાય વ_ ુનહ�. 
Vસગંોપાત, ઇલે�p�ક �ચકો Aવી તી�ણ લાગણી અWભુવાય છે. જો આ�ુ ંથાય, તો તે તમારા એનેNથટે@Nટને 

Nપ�ટ હશ.ે તેઓ તમને \છૂ@ શકE છે કE તમને તે `ા ંલા~�ુ.ં 
 
Nથાિનક એનેNથOેટક આ�યા પછ@ �ૂફં અને િન���યતાનો સવંદેના ધીમે ધીમે િવકસે છે. અ<કુ Vકારના 
એિપડ%રુલમા,ં તમને પગ ભારE લાગી શકE છે અને હલનચલન કર�ુ ં<�ુકEલ બની શકE છે. 
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એકંદરE, મોટાભાગના લોકોને આ સવંદેનાઓ અિVય નહ�, પણ થોડ@ િવ�ચP લગતી હોય છે. eયારE એિપડ%રુલ 

બધં થઈ ^ય fયારE લાગણી અને હલનચલન સામાMય થઈ જશ.ે 
 

જોખમને બરાબર સમજRુ ં
s ૂચંવણોWુ ંજોખમ લાભો સામે સyં�ુલત હો�ુ ંજોઈએ અને પીડા રાહતની વકૈmnપક પgિતઓ સાથ ેસરખામણી 
કરવી જોઈએ. તમારા એનેNથOેટNટ તમને વ_ ુમાOહતી આપી શકE છે અને સબંિંધત જોખમોને સમજવામા ં
તમાર@ મદદ કર@ શકE છે. 
 
લોકો શ�દો અને સ�ંયાઓWુ ંઅથdઘટન કEવી ર@તે કરE છે તેમા ં�ભYતા હોય છે. આ NકEલ મદદ કરવા માટE 
આપવામા ંઆવ ેછે. 
 
 
 
!બૂ જ સામા(ય સામા(ય અસામા(ય +ુલ.ભ  !બુ જ 0ૂજ  

10 મા ં1 

એક #ય%&ત 

તમારા +ુ-ંુબમા ં

100 મા ં1 

એક #ય%&ત 

શેર2મા ં

1000 મા ં1  

એક #ય%&ત 

એક ગામમા ં

10,000 મા ં1  

નાના શહ6રમા ંએક 

#ય%&ત 

100,000 મા ં1  

મોટા શહ6રમા ંએક 

#ય%&ત 

 

Uબૂ જ સામાWય આડઅસરો 
લો #લડ %ેશર 
eયારE તમને એિપડ%રુલ લગાવલે હોય fયારE �લડ Vેશર થો�ુ ંઘટ�ુ ંસામાMય છે. તમારા એનેNથટે@Nટ તેને 

Xધુારવા માટE Vવાહ@ અને દવાઓનો ઉપયોગ કરશ.ે 
 
પેશાબ પસાર કરવામા ંઅસમથ3તા 
<Pૂાશયની ચેતા એિપડ%રુલ Bારા Vભાિવત થાય છે. પેશાબને �ૂર કરવા માટE <Pૂાશયમા ંકEથટેર (ટ�બુ) 

દાખલ કરવામા ંઆવ ેછે. એિપડ%રુલ સાથ ેઅથવા વગર મોટ@ સLર@ પછ@ આની ઘણી વાર જqર પડE છે. 

 
ખજંવાળ 
આ પીડામા ંરાહત આપનાર@ દવાઓની આડઅસર છે Aનો ઉપયોગ `ારEક એિપડ%રુલમા ંથાય છે. એ�Mટ-

OહNટામાઇન દવાઓ મદદ કર@ શકE છે, અથવા એિપડ%રુલમા ંદવા બદલી શકાય છે. 
 
8બમાર અ9ભુવ<ુ ં
અMય પીડા રાહત પgિતઓ કરતા ંએિપડ%રુલ સાથ ેઆ ઓt ંસામાMય છે. તેમા ંબીમાર@ િવરોધી દવાઓ Bારા 
મદદ મળ@ શકE છે. 
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અ=રૂતી પીડામા ંરાહત 
એિપડ%રુલ તમારા બધા �ુખાવાને �ૂર કર@ શકશ ેનહ�. તમારા એનેNથટે@Nટ અથવા તમાર@ સભંાળ રાખતી 
પીડા રાહત નસ� ન�@ કરશ ેકE vુ ંતે Xધુાર@ શકાય છે અથવા તમારE બીS પીડામા ંરાહત આપનાર@ પgિત પર 

oNવચ કરવાની જqર છે. 
 

સામાWય આડઅસરો 
માથાનો Bુખાવો 
સLર@ પછ@ માથાનો �ુખાવો એકદમ સામાMય છે. એિપડ%રુલ કયાd પછ@ વ_ ુગભંીર, સતત માથાનો �ુખાવો 
થવાWુ ંશ` છે. આ દર સો એિપડ%રુnસમા ંસરEરાશ એક વાર થાય છે. જો એિપડ%રુલ અથવા એિપડ%રુલ 

કEથટેર <કૂવા માટE વપરાતી સોય કરોડર+,ુને સાર@ પેઠE ભીજવતા Vવાહ@ની થલેીને અ^ણતા ંપચંર કરE તો 
આ�ુ ંથાય છે. Vવાહ@ની થોડ@ માPા બહાર નીકળ@ ^ય છે, Aના કારણે માથાનો �ુખાવો થાય છે. તે ગભંીર 

માથાનો �ુખાવો પેદા કર@ શકE છે A જો તમે બેસો તો વ_ ુખરાબ થાય છે અને સપાટ Xવૂાથી તેમા ંરાહત મળે 

છે. માથાનો �ુખાવો `ારEક સાર@ હાઇ�Eશન અને પીડામા ંરાહત સાથ ેતેની ^તે જ �ૂર થઈ ^ય છે. તમાર@ 
સભંાળ રાખતા NટાફE એનેNથOેટક ટ@મને ચેતવણી આપવી જોઈએ કારણ કE તમને ર^ આપવામા ંઆવ ેતે 

પહEલા ંતેમના Bારા આની સમીcા કરવાની જqર પડશ.ે જો માથાનો �ુખાવો ગભંીર છે અથવા ચાT ુરહE છે, તો 
તમારE માથાનો �ુખાવો માટE ચો�સ સારવારની જqર પડ@ શકE છે. માથાના �ુખાવા પછ@ થોડા સમય માટE 
કાનમા ંસાભંળવાનો અભાવ, ઓt ંસભંળા�ુ ંઅથવા બરાબર ન સાભંળ@ શકાય એ�ુ ંથઈ શકE.  
 
વ_ ુમાOહતી માટE, �ૃપા કર@ને કરોડર+,ુ અથવા એિપડ%રુલ ઇMApશન પછ@ માથાનો �ુખાવો અમાર@ પિPકા 
વાચંો A અમાર@ વબેસાઇટ પર મળ@ શકE છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
 

અસામાWય આડઅસરો અને X ૂચંવણો 
ધીમો Dાસ 
એિપડ%રુલમા ંવપરાતી કEટલીક દવાઓ ધીમો jાસ અથવા XNુતીWુ ંકારણ બની શકE છે, Aને સારવારની જqર 

છે. 
 
ચેતા 9કુસાન: અFથાયી 
અસાધારણ ર@તે, સોય અથવા એિપડ%રુલ કEથટેર ચેતાને Wકુસાન પહ]ચાડ@ શકE છે. આનાથી નીચલા શર@રના 
મોટા અથવા નાના િવNતારમા ંલાગણી અથવા હલનચલનની ખોટ આપી શકE છે. મોટાભાગના લોકોમા ંઆ 

થોડા Oદવસો, અઠવાOડયા કE મOહનાઓ પછ@ ઠ@ક થઈ ^ય છે. 
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Zુલ[ભ અથવા Uબૂ જ Zુલ[ભ X ૂચંવણો 
ચેતા 9કુસાન: કાયમી 
સોય અથવા કEથટેર Bારા કાયમી ચેતા Wકુસાન �ુલdભ છે: 

■ 23,500 થી 50,500 Nપાઇનલ અથવા એિપડ%રુલ ઇMApશનમાથંી 1 મા ંકાયમી Wકુસાન થાય છે 

■ 54,500 થી 1 Nપાઇનલ અથવા એિપડ%રુલ ઇMApશનમાથંી 1 મા ંકાયમી Wકુસાન થાય છે 

તમે આ િવશ ેવ_ ુમાOહતી કરોડર+,ુ અથવા એિપડ%રુલ ઇMApશન સાથ ેસકંળાયલે ચતેા Wકુસાનની અમાર@ 
પિPકામાથંી મેળવી શકો છો A અમાર@ વબેસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati 
 
કHથેટર ચેપ 
ચેપ `ારEક `ારEક એિપડ%રુલ કEથટેરની આસપાસ િવકસી શકE છે. જો આ�ુ ંથાય, તો તેને �ૂર કરવામા ંઆવશ.ે 

ચેપ fવચા કરતા ંiડE Xધુી ફEલાય તે �ુલdભ છે. એ�MટબાયોOટpસ જqર@ હોઈ શકE છે અથવા, ભા~યે જ, કટોકટ@ની 
પીઠની સLર@. એિપડ%રુલ ફોnલાને કારણે ચેતા Wકુસાનને અcમ કર�ુ ં�બૂ જ �ુલdભ છે. 
 
અJય જKટલતાઓ 
�ચક@ (ફ@ટ), jાસ લેવામા ંતી� તકલીફ, કાયમી પેરા�લેzજયા (એક અથવા વ_ ુ{ગોનો ઉપયોગ sમુાવવો) 
અથવા <fૃ� ુ�બૂ જ �ુલdભ છે. 
 

અગર તમને જોઈએ તો તમે આ K]ો તમે તમારા એનેFથેHટFટને ^છૂ8 શકો. 
■ તમે મારા માટE એિપડ%રુલની ભલામણ કEમ કર@ ર�ા છો? 

■ મારા માટE એિપડ%રુલના ફાયદા અને ગેરફાયદા vુ ંછે? 

■ િવકnપો િવશ ેvુ?ં 

■ મા}ંુ એિપડ%રુલ કોણ કરશ?ે 

■ vુ ંમને કોઈ ખાસ જોખમો છે? 

■ પછ@ મને કE� ુ ંલાગશ?ે 

■ જો માર@ પાસે એિપડ%રુલ ન હોય તો પછ@ મને કE� ુ ંલાગશ?ે 
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અFવીકરણ 
અમે આ પિPકામાનંી માOહતીને સચોટ અને અ�તન રાખવા માટE �બૂ જ Vયાસ કર@એ છ@એ, પરંy ુઅમે તેની 
ખાતર@ આપી શકતા નથી. અમે આ સામાMય માOહતી તમાર@ પાસેના બધા V�ોને અથવા તમારા માટE 
મહfવ\ણૂd હોય તે દરEક વNy ુસાથ ે�યવહાર કરE એવી અપેcા રાખતા નથી. માગdદિશ�કા તર@કE આ પિPકાનો 
ઉપયોગ કર@ને, તમારE તમાર@ મેOડકલ ટ@મ સાથ ેતમાર@ પસદંગીઓ અને કોઈપણ �ચ તાઓની ચચાd કરવી 
જોઈએ. આ પિPકા ^તે જ સલાહ તર@કE માનવી જોઈએ નહ�. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ �યાવસાિયક હEy ુમાટE 
કર@ શકાય નOહ. સ\ંણૂd અNવીકરણ માટE, �ૃપા કર@ને અહ� mpલક કરો 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/gujarati). 
 

બધા અWવુાદો Translators without Borders (�ાનNલેટર િવથાઉટ બૉડdસd) સ<દુાયના અWવુાદકો Bારા 
Vદાન કરવામા ંઆવ ેછે. અWવુાદોની sણુવ¢ા શ` તેટલી સચોટ બનાવવા માટE ચકાસવામા આવલે છે, 
પરંy ુતેમા ંકEટલીક માOહતીના અચો�સ અને ખોટા અથdઘટનWુ ંજોખમ છે. 

 

તમે $ુ ંિવચારો છો તે અમને કહો 
અમે આ પિPકામા ંXધુારો દશાdવતા XચૂનોWુ ંNવાગત કર@એ છ@એ.  

જો તમાર@ પાસે કોઈ Oટ�પણી છે A તમે કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર@ને તેમને ઇમેઇલ કરો: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
રોયલ કોલેજ ઓફ એને,થેટ/,0સ 

ચ�ચ£લ હાઉસ, 35 રEડ લાયન Npવરે, લડંન WC1R4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
પાચંમી આ(િૃ+, ફ-.આુર1 2020 
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